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Šetřit energií se vyplatí.
Přesvědčte se sami!

www.energieplus.cz

Jako významný dodavatel elektřiny a zemního plynu cítíme velkou
odpovědnost nejen za spolehlivou dodávku energie našim zákazníkům
a kvalitu našich služeb, ale i za životní prostředí kolem nás. Díky naší
iniciativě letos poprvé do České republiky zavítalo nejvýznamnější
světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí – 
Energy Globe Award.

Každý již ví, že šetřit energií se vyplatí! Chcete-li se dozvědět více,
odhalte svět energetických úspor na

 Po odhalení památníčku patrona 
myslivců sv. Huberta na vrchu Rud-
ný ve Zborné a po výstavě trofejí v 
gotickém sále proběhla další akce s 
tematikou lesa a myslivosti. 

 Do 15. května byla ve vchodu do 
jihlavské historické radnice volně 
přístupná výstava o lesích a lesním 
hospodářství. Výstava se konala v 
rámci akce „Týden lesů“ vyhlášené 

Výstava o lesích  na magistrátu

VEDOUCÍ oddělení lesního hospodářství Milan Slavinger (druhý zleva) z jihlav-
ského magistrátu na výstavě k Týdnu lesů vystavoval i své fotografi e.                           

Foto: archiv NJR

ministerstvem zemědělství.
 „Mimo řady informačních materiá-

lů o lesích a hospodaření v nich, které 
byly zájemcům volně k dispozici, se ná-
vštěvníci seznámili s kalendářem pra-
cí v lese, ochranou lesa, funkcemi lesa, 
právy a povinnostmi návštěvníků lesa, 
prosbou lesa a dalšími informacemi o 
našich lesích,“ uvedl vedoucí oddě-
lení lesního hospodářství Milan Sla-
vinger. Návštěvníci si na výstavě také 
mohli ověřit své znalosti z poznává-
ní lesních dřevin apod. Výstava byla 
doprovázena řadou fotografi í a zají-
mavostmi o lese. 

 Expozici připravili pracovníci stát-
ní správy lesů magistrátu města Jihla-
vy ve spolupráci s krajským ředitel-
stvím Lesů České republiky, krajem 
Vysočina a Správou městských lesů 
Jihlava.                                                 -lm- 

 V květnu pokračovalo jarní blo-
kové čištění, při kterém zatím bylo 
odtaženo 210 vozidel neukázněných 
řidičů. Strážníci městské policie za-
bezpečovali průběh jízdy na in-line 
bruslích po Vrchlického ulici, za-
jišťovali bezpečnost na fotbalovém 
utkání FC Vysočina s FC Bohemians 
Praha a podíleli se na zajištění veřej-
ného pořádku při předvolebním mý-
tinku Dělnické strany na Masaryko-
vě náměstí. 

 „Při kontrole osoby, která neoprávně-
ně projížděla po Masarykově náměstí, 
bylo zjištěno, že kontrolovaný nevlast-
ní řidičské oprávnění a že je pod vlivem 
alkoholu,“ řekl Stanislav Maštera, zá-
stupce ředitele MP Jihlava. 

 Byla zadržena jedna osoba, po kte-
ré bylo vyhlášeno pátrání z důvodu 
nenastoupení výkonu trestu. Na zá-
kladě žádosti strážníci vypátrali cho-
vatelku psa rasy rhodéský ridgeback, 
který pokousal muže. Na základě na-
šeho zjištění se muž s majitelkou psa 
zkontaktoval a vyhnul se případné 
preventivní léčbě na vzteklinu.                                                      

                                                            -lm-

Jel náměstím 
bez dokladů a opilý


